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De afgelopen jaren is in de pilot Slim Laden in 

Brabant succesvol geëxperimenteerd met 

verschillende vormen van slim laden. De tijd 

is nu rijp voor een rechtstreekse koppeling 

tussen lokaal opgewekte zon/wind en de 

publiek toegankelijke laadpaal. Technisch is 

dit mogelijk, maar organisatorisch is dit 

complex. Bovendien is er belemmerende wet-

en regelgeving en fiscaliteit. In twee 

showcases willen provincie, Enexis en Enpuls

aantonen dat rijden op zon en wind mogelijk 

is, en onderzoeken wat nodig is voor 

grootschalige toepassing. Dit is een 

belangrijke opmaat voor de Brabantse 

proeftuin 100.000 EV.

De doelstelling van de showcases is drieledig:

1. Aantonen van de technische 

haalbaarheid en economische 

haalbaarheid van het slim laden op lokaal 

beschikbare duurzame energie op kleine 

schaal, met een aantrekkelijke(re) 

businesscase voor verschillende 

gebruikers;

2. Versnellen opschaling slim laden;

3. Op een gebruiksvriendelijke manier aan 

de ev rijder aanbieden van de 

mogelijkheid om te laden als veel lokale 

duurzame energie beschikbaar is met 

een kostenvoordeel als beloning.

Showcases Slim Laden Brabant
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1. Showcase Slim laden achter de GV



5

Doel van deze showcase is het in de praktijk 

laten zien hoe de businesscase van 

grootschalige duurzame opwek door de 

grootverbruiker en het publiek-privaat laden 

van EV kan verbeteren door (achter de meter) 

het realtime laden op zon mogelijk te maken 

op een publiek toegankelijke private laadpaal. 

Uitgangspunt van de showcase ‘Slim Laden 

achter de GV-meter’ is het delen van de 

financiële voordelen van Slim Laden op 

zonne-energie met de SDE-opwekker en de 

EV rijder.

Concept slim laden achter de GV



1. Uitwerken 

projectplan
2. Inrichten showcase 3. Uitvoeren showcase

4. Evalueren en 

uitwerken vervolg

Slim Laden bij een grootverbruikersaansluiting – NAC stadion Breda
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Groei laadvoorziening bij 

grootverbruikersaansluitingen
Toename gebruik van LDE Financieel voordeel

✓ Evaluatierapport

✓ Advies over opschaling

✓ Brede uitrol met media 

aandacht

✓ Analyse resultaten

✓ Besluit over de volgende stap

✓ Realiseren interfaces

✓ Testen van interfaces

✓ Beperkte schaal proefdraaien

✓ Keuze van mogelijke 

pilotlocaties

✓ Uitwerken projectplan met alle 

betrokken partijen

Locatie-eigenaarEV-rijders Service Provider CPO Gemeente

                    
                     

                        
                     

                        
                     

WEL ZON

€ 0,17 kWh

                       
                     

€ 0,11 kWh € 0,23 kWh
GEEN ZON € 0,04 kWh

€ 0,12 kWh € 0,20 kWh                        
                     

Voordeel € 0,07/kWh

+

€0,02
+

€0,02

+

€0,03
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Showcaselocatie Slim Laden achter de GV meter

Breda NAC-stadion:

• Gemeente realiseert via tender 1900 PV panelen. SDE+ 

is toegekend. 

• Stored Energy werkt aan batterij opslag (0,5 tot 1 MW)

• Combinatie laden en batterijopslag verbetert de BC.

• Bestaande laadpunt zijn EVbox punten van de 

aanliggende kantoren.

• Ruimte voor 10 tot 20 publieke laadpunten op 

parkeerterrein

• Parkeerterrein in beheer bij gemeente

NAC-stadion
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2. Systeemarchitectuur
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Bron 

flexibiliteitsbehoefte

User-interface

Aggregator

CPO

Vraag om flexibel laden 

voor benutting LDE. 

Voorspellen opwekprofiel.

Bepaald laadprofiel en geeft 

laadpalen signaal sneller / 

langzamer te laden

Zorgen dat auto’s sneller / 

langzamer gaan laden

• Via laadpas aanmelden

• Via app laadprofiel 

doorgeven

Gebruiker

Gebruikt zowel een laadpas

als een flex-app. 

Verrekening via twee 

rekeningen
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3. User-interface en prijsopbouw
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8 kWh  / 40 km
€ 1,36
4 uur

100% groene energie
van lokale oorsprong

User-interface

• App ontwikkeld door 

onafhankelijke intermediair of 

app CPO?

• Communicatie met 

aggregator of direct met 

CPO?

• Aggregator geeft keuzeprofiel

aan CPO

• Aanbod 2 laadprofielen

• Opvragen persoonlijk

laadprofiel mogelijk

22 kWh  / 110 km
€ 5,56
1 uur

Vol vermogen met
grijze enerigemix

SN
EL

ONTVANG 
FLEX AANBOD

11 kWh / 55km 
1,98 euro

2 uur

FLEX AANBOD

U laadt:
Energie als de prijzen 

laag zijn
LO

KA
A

L 
G

R
O

EN
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Voorbeeld prijsopbouw

• kWh prijs is afhankelijk van aansluiting en 

contract

• Potentiele voordeel afhankelijk van situatie

• Voordeel ontstaat alleen bij verschuiving

laadsessie

• Nadere afspraken maken over verdeling van het 

financieel voordeel

Input prijs

kWh prijs eigenaar 0,11€       

teruglever kWh prijs 0,04€       

Laadvergoeding cpo aan eigenaar 0,17€       

Laadprijs Evrijder aan de paal 0,23€       

Slim laden voordeel 0,07€       

Voordeel Eigenaar 0,03€       

Voordeel CPO 0,01€       

Voordeel  Gebruiker 0,03€       

Totaal 0,07€       
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4. Organisatie
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Organogram

Stuurgroep

Consortium 
Best

Consortium

Waalwijk

Consortium 

Oss

Consortium

Breda

Projectgroep

Communicatie

team

Onderzoek en 
evaluatie
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Consortium Breda

Naam Organisatie Functie

Marjolein Kelder NUON Projectleider implementatie fase B

Margo Ahmadzai Gemeente Breda Vastgoedbeheerder NAC-stadion

Judith van Nuland Gemeente Breda Projectleider Duurzaam gemeentelijk vastgoed

Rob van Exter Stored Energy Ontwikkelaar batterij

Bregje Vos Enpuls Projectleider

NTB Exploitant storage
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Rol en taakverdeling

Gemeente Breda
De gemeente Breda treedt faciliterend op voor de showcase door mee te werken aan het eventueel uitbereiden van 
het aantal laadpalen op de locaties en het betrekken van EVrijders. Support van de gemeente in dit opzicht geeft 
vertrouwen en lokale binding. Voor de gemeente is deelname interessant omdat het zichzelf op de kaart kan zetten 
als innovatieve locatie en duurzame gemeente.

Nuon-Heijmans CPO 
CPO fase B laadpalen: realiseert de slim stuurbare laadpalen (fase B) die gebruikt zal gaan worden voor deze 
showcase. De laadpalen worden opengestelt voor real time doorgeven van instructies over het laadprotocol zodat 
aggregator een dynamisch laadprofiel aan de elektrische auto kan aanbieden. Samenwerking met voor Senfal als 
aggregator. Primaire partij voor ontwikkeling user-interface. 

Stored Energy
Ontwikkelaar batterij ten behoeve van de opslag van opgewekte energie door de zonnepanelen.

Enpuls BV
Onderdeel van de Enexis Groep, met als doelstelling het versnellen van de energietransitie, strategisch partner in 
opdrachtverlening laadpalen fase B laadpalen en van showcase Slim Laden = Voordeel Pakken, strategisch partner 
in Brabantse proeftuin 100.000 EV, belanghebbende voor het beperken van netcongestie en het stimuleren van 
gebruik lokale duurzame opwek. Levert capaciteit voor deze showcase in projectgroep en de consortia, tevens lid 
stuurgroep.
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5. Activiteitenplan en planning
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Niveau 1: Aggregatie

• Opnemen nul-situatie

• Koppeling LDE aan batterij en aggregator

• Koppeling aggregator aan CPO

• Ontwikkeling voorspellingsprofiel LDE

• Ontwikkeling prijs-algoritme

Niveau 2: Slim Laden

• Ontvangen laadprofiel aggregator 

• Doorgeven laadprofiel aan laadpaal

• Plaatsing laadpalen

Niveau 3: User-interface

• Ontwikkeling flex-app

• Koppeling flex-app met aggregator 

• Ontwikkeling systeem voor betaling gebruiker

• Communicatie gebruikers/leden
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Activiteitenplan en planning

Activiteit mei-17 jun-17 aug-17 sep-17 okt-17 nov-17 dec-17 jan-18 feb-18 mrt-18 apr-18 mei-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 jan-19 feb-19 mrt-19 Actiehouder Betrokken

NIVEAU 1: AGGREGATIE

Koppeling LDE aan batterij en aggregator Aggregator Batterij-partij

Koppeling aggregator aan CPO Aggregator Nuon Heijmans

Ontwikkeling voorspellingsprofiel LDE Aggregator Batterij-partij

Ontwikkeling prijs-algoritme Aggregator NH, Gemeente, Batterij-partij

NIVEAU 2: SLIM LADEN

Ontvangen laadprofiel aggregator NH Aggregator

Doorgeven laadprofiel aan laadpaal NH

Plaatsing laadpalen NH

NIVEAU 3: USER-INTERFACE

Ontwikkeling flex-app app-bouwer Enpuls, NH

Koppeling flex-app met aggregator app-bouwer Aggregator

Ontwikkeling systeem voor betaling gebruiker app-bouwer service provider of CPO

Testen app-bouwer NH, aggregator

PROJECTORGANISATIE

Ontwikkeling projectplan APPM

Ontwikkelen uitvoeringsplan APPM Enpuls

Sluiten samenwerkingsovereenkomst APPM Consortium

Projectmanagenemt uitvoering APPM/Enpuls

COMMUNICATIE

Opzetten communicatieplan APPM Provincie NB

Deelnemers werving APPM Gemeente, NAC

Lancering showcase APPM Gemeente, Provincie

Deelnemerscommunicatie APPM Gemeente, NH, NAC

Delen resultaten extrene partijen Elaad Provincie, Enpuls

ONDERZOEK EN EVALUATIE

Opzetten onderzoeksplan Enpuls Onderzoeksinstelling, APPM

Nul-meting Gemeente

Monitoring Onderzoeksinstelling Aggregator, NH

Evaluatie Onderzoeksinstelling

Publicatie onderzoeksrapport Onderzoeksinstelling
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6. Risico’s en beheersmaatregelen
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Risico’s en beheersmaatregelen

Risico Kans Kosten Vertraging Beheersmaatregel

1 Onvoldoende draagvlak uitvoering in uitvoeringsconsortium 25% 1 - 6 weken Alle stakeholders informeren over de te nemen stappen 

en wat van elke stakeholder in welke stap verwacht wordt

2 Juridische bezwaren consortiumpartners tegen tekenen 

samenwerkingsovereenkomst

50% 1 - 4 weken Samenwerkingsovereenkomst in overleg met stakeholders opstellen. 

Eenvoudige overeenkomst met verwijzing naar uitvoeringsplan

3 Zonnepanelen worden niet op tijd geplaatst 50% 2 - 6 weken Goede afstemming met stakeholders en verwachtingsmanagement 

naar elkaar.

4 Koppeling batterij-opslag niet mogelijk of vertraagt 50% 2 - 6 weken Voor deze specifieke casus is wel of geen batterij van belang. Op tijd afstemmen 

of batterij wel of niet op tijd geplaatst wordt. Is niet van invloed op case op zich 

wel op inrichting case

5 Geen overeenkomst over prijsafspraken van de laadprofielen 10% 1 - 2 weken Stakeholders juist informeren en belangen afstemmen

6 Nulmeting kan niet (goed) worden uitgevoerd 10% 1 - 3 weken Goede afspraken maken met Enexis

7 Plaatsen laadpalen niet op tijd 25% 2 - 8 weken Verantwoordelijke partijen helpen met verzorgen juiste aanvragen zodat

aanvraag op juiste manier verwerkt kan worden bij de juiste partijen

8 Systeeminrichting niet op tijd ingericht 50% 2 - 4 weken Snel vaststellen stakeholders en verantwoordelijkheden 

mbt systeeminrichting

9 Geen/ onvoldoende gebruikers showcase 10% 2 - 4 weken op tijd opstarten juiste communicatie met gebruikers


